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POWIAT KOZIENICKI BEZ POTWIERDZONYCH PRZYPADKÓW SARS-CoV-2
To, jak pojmujemy odpo-

wiedzialność dziennikarską, 
skłania nas do szczególnej 
troski o wyraźne oddzielania 
rzeczowych informacji (które 
znajdziecie Państwo poniżej 
i na stronie 2) od naszych ko-
mentarzy (jak reportaż ze stro-
ny 5). Z uwagi na rolę, jaką w 

opanowywaniu sytuacji i re-
dukowaniu szkód społecznych 
odgrywają rzetelne informa-
cje, dokładamy wszelkich sta-
rań,  by stawać się częścią nie 
problemu, a jego rozwiązania.

Jak na razie nie mieliśmy 
okazji informować Państwa 
o żadnych sensacyjnych czy 
szczególnie  dramatycznych 
wydarzeniach związanych z 
wirusem SARS-CoV-2 - i oby 
pozostało tak jak najdłużej. 
Codziennie natomiast udo-
stępniamy dla Państwa komu-
nikaty z kozienickiego sanepi-
du, które na stronie kozienice.
psse.waw.pl/5083 pojawiają 
się zawsze około godziny 14. 
Wczorajszy komunikat poda-
wał następujący stan danych 
w powiecie na godzinę 14:00 
w dniu 18 marca 2020 r. :

• liczba osób objętych aktu-
alnie nadzorem epidemiolo-
gicznym: 137

• liczba osób objętych aktu-
alnie kwarantanną domową:  
18

• liczba osób aktualnie 
hospitalizowanych z powo-
du podejrzenia zakażenia  
COVID-19: 1

Co to jednak właściwie 
oznacza? Wydaje się, że war-
to to rozłożyć na czynniki 
pierwsze, ponieważ docierają 
do nas sygnały, że język ofi-
cjalnych komunikatów nie dla 
wszystkich jest jasny.

Wahaliśmy się, czy rzeczywiście najbardziej ostatnio 
nośny medialnie temat i u nas koniecznie musi trafić 

na pierwszą stronę, doszliśmy jednak do wniosku, że nie 
można chować głowy w piasek.  Czy nam się to podoba, 
czy nie, obecny stan zagrożenia epidemiologicznego 
jest i przez dłuższy czas będzie wszędzie  
tematem numer jeden. 

Dokończenie na str. 2
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej u.t.k., niniejszym zawiadamia się, że w dniu 27 
lutego 2020 r. została wydana decyzja Nr 144/SAAB/2020 Wojewody Mazowieckiego, 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla:

inwestor:        PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                            ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

inwestycja: „budowa przepustu w km 0+131.26 w ciągu drogi P35-P38 w ramach 
przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 38,800 do km 100,850 
(wg kilometrażu istniejącego)”. Adres zamierzenia budowlanego: dz. 798, 491 obręb 
0001 Augustów, jednostka ewidencyjna 140704_2 Grabów n/Pilicą.

Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pok. 7 POK, w godzinach 13:00-16:00 – pon., 8:00-12:00 – czw.).

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 
dni, od skutecznego jej doręczenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni,  
od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Data publicznego obwieszczenia: 19 marca 2020 r.
WI-I.7840.7.73.2019.AC

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach 
ul. Konstytucji 3-go Maja 3 ogłasza przetarg 
nieograniczony na „Wykonanie pomiarów 
oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji w budynkach należących do zasobów 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach,  
w ramach 5-cio letniego przeglądu instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 
pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane. ’’

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do 
biura Spółdzielni Mieszkaniowej celem pobrania 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów  
z oferentami jest Pan Dominik Kolek  pok. nr 4 
tel. 48 614-56-36  lub 48 614-58-74 wew.44.

Termin składania ofert upływa z dniem 
03.04.2020r. godz.10:00.

Osoba objęta nadzorem epidemiologicznym to osoba zdrowa, ktoś kto np. 
pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, gdy nie było 
bezpośredniego kontaktu z nosicielem. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni i 
odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie 
epidemiologicznym. Osoba taka z konieczności pracuje zdalnie w domu, ograni-
cza do minimum wyjścia, dwa razy dziennie mierzy sobie temperaturę i monito-
ruje swój stan zdrowia.

Osoba objęta kwarantanną domową  to osoba zdrowa, które miała bliski kon-
takt  z kimś zakażonymi lub podejrzewanym o zakażenie koronawirusem. Od 15 
marca taka kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich wracających z zagrani-
cy. Osoba na kwarantannie przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie 
liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu 
ryzyka. Nie wolno jej wychodzić - nawet z psem czy do sklepu bądź do lekarza. 
Osoby takiej nie wolno nikomu odwiedzać. Jeśli poczuje się gorzej, zwłaszcza gdy 
w grę wchodzą objawy takie jak gorączka, kaszel czy problemy z oddychaniem, 
powinna bezzwłocznie powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epide-
miologiczną lub oddział zakaźny bądź obserwacyjno-zakaźny szpitala.

Osoba aktualnie hospitalizowana z powodu podejrzenia zakażenia CO-
VID-19 przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że ma koronawirusa. Do-
piero po wykonaniu testu będzie wiadome, czy mamy do czynienia z zakażeniem 
koronawirusem. Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia to nie to 
samo, co liczba osób chorych czy liczba osób zakażonymi koronawirusem.  W 
przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w 
izolatce, by nie zarażał innych chorych.

W powiecie kozienickim mieliśmy dotąd do czynienia jedynie z takimi przypad-
kami, jak powyżej Nie pojawił się u nas nigdy komunikat o stwierdzeniu pozytyw-
nego wyniku testu na obecność koronawirusa. Jak wygląda taki komunikat, 
zobaczyć możemy na stronie sanepidu radomskiego, gdzie możemy przeczytać:

“liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 1”

UWAGA: powyższa linijka jest przytoczonym dla celów poglądowych 
cytatem zaczerpniętym z wczorajszego komunikatu 

sanepidu radomskiego i nie dotyczy naszego powiatu.

Co robić, jak zachowywać się w sytuacji, gdy przypuszczamy, że któryś z powyż-
szych przypadków może dotyczyć nas lub kogoś z naszych bliskich?

Za komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Kozienicach:

• Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa 
i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to 
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

•  Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instruk-
cją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 
http://www.gov.pl/koronawirus

• Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakre-
sie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrze-
nia coronawirusa: 0 800 190 590.

• Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych.

POWIAT KOZIENICKI BEZ POTWIERDZONYCH 
PRZYPADKÓW SARS-CoV-2

Dokończenie ze strony 1
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ENEA WYTWARZANIE SPONSOREm XVIII ARENA GRAND PRIX – PuCHAR POlSKI W PłYWANIu W KOZIENICACH

Najlepsi polscy pływacy rywalizowali 29 lutego i 1 marca w zawodach Grand Prix Polski 
w Kozienicach. Na starcie stanęło niemal dwustu zawodników na czele z Radosławem 

Kawęckim, trzykrotnym mistrzem świata i Europy. Enea Wytwarzanie była sponsorem tego 
sportowego wydarzenia.

– Jesteśmy dumni, że już po 
raz piąty z rzędu nasza Spółka 
wspiera Grand Prix Polski. Dzię-
ki temu mamy okazję gościć w 
Kozienicach najlepszych pływa-
ków. Mam nadzieję, że dodamy 
mocy naszym zawodnikom i być 
może któregoś z nich zobaczy-
my na igrzyskach olimpijskich 
w Tokio – powiedział Marcin 
Łukasiewicz, wiceprezes Enei 
Wytwarzanie podczas otwarcia 
zawodów.

W ciągu dwóch dni w sumie 
rozegrano ponad 30 konkurencji 
na kilku dystansach: od 50 do 
800 metrów. Wśród mężczyzn 
najlepszy był Kacper Stokowski. 
Wśród kobiet zwyciężyła Paulina 
Peda. Nagrodę Enei Wytwarza-
nie za zwycięstwo na dystansie 

400 metrów stylem zmiennym 
odebrał Michał Poprawa.

– Dziękuję Enei Wytwarzanie 

za energię, jaka popłynęła do 
wszystkich uczestników tego-
rocznego Grand Prix. Gratuluję 

zawodnikom, którzy uzyskali 
wartościowe wyniki oraz po-
prawili swoje rekordy życiowe 
– powiedział Paweł Słomiński, 
prezes Polskiego Związku Pływa-
ckiego i były trener pływackiej 
kadry narodowej.

Grand Prix Polski w pływa-
niu w Kozienicach odbyło się 
już po raz osiemnasty. Or-
ganizatorem zawodów było 
Kozienickie Centrum Rekrea-
cji i Sportu, Gmina Kozienice  
oraz Polski Związek Pływacki.

„Media – Tech Academy Enea” 
– robotyka i programowanie
26 lutego 2020 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kozie-

nice - Filia nr 8 odbyły się warsztaty z programowania 
i robotyki skierowane do uczniów z Gminy Kozienice. Projekt 
zrealizowany został przy wsparciu Gminy Kozienice, zaś Enea 
Wytwarzanie była partnerem tego wydarzenia.

W środę, 26 lutego, w Media-
tece Biblioteki Publicznej Gminy 
Kozienice odbył się projekt „Me-
dia – Tech Academy Enea”, w ra-
mach którego wszystkie chętne 
dzieci mogły poprzez zabawę 
nauczyć się podstaw programo-
wania, kodowania oraz poznać 
zasady konstruktorskie.

Podczas warsztatów Media-
tekę odwiedzili uczniowie z ko-
zienickich szkół w trzech turach. 
Najmłodsi oraz młodzież miała 
okazję uczestniczyć w czterech 
różnego rodzaju aktywnościach. 
Pierwszą z nich była gra planszo-
wa, do której właściwego roze-
grania potrzebne było użycie tab-
letów. Kolejna zabawa polegała 
na rozwiązywaniu krótkich rów-
nań matematycznych, których 
wyniki pozwalały na sterowanie 

i przemieszczanie się robota  
o imieniu Photon. Wykorzystywa-
ny był również do innej aktywno-
ści, która polegała na wyścigach 
Photonów według wytyczonej 
trasy. Zabawą dla najmłodszych 
były malowanki, które pokoloro-
wane tworzyły ciekawe ilustracje 
w perspektywie tabletów.

Niespodzianką dla wszyst-
kich uczestników był robot, któ-
ry zaskoczył swoją obecnością 
wszystkich zajętych nauką dzieci. 
Mediatekuś, stworzony specjal-
nie na tę okoliczność, był dodat-
kową atrakcją oraz zachęcał do 
wspólnej zabawy.

Warsztaty były bezpłatne, 
a radość dzieci przełożyła się 
na zdobycie dodatkowej wie-
dzy i ich rozwój w zakresie  
programowania.

Dom Wypoczynkowy „Świetlik” w Dziwnówku
Enea Wytwarzanie zaprasza do Domu Wypoczynkowego „Świetlik” położonego w przepięk-

nej nadmorskiej miejscowości Dziwnówek, przy ul. Mickiewicza 2.

Wychodząc naprzeciw rosnące-
mu zainteresowaniu wypoczyn-
kiem nad przepięknym polskim 
Bałtykiem, zarówno ze strony 
klientów indywidualnych, grup 
integracyjnych, jak i środowisk 
szkolnych, pragniemy zapropo-
nować Państwu możliwość sko-
rzystania z usług Domu Wypo-
czynkowego „Świetlik” będącego 
własnością Enei Wytwarzanie.

Dom Wypoczynkowy ‘’Świet-
lik” położony jest w miejscowo-
ści Dziwnówek, w województwie 
zachodniopomorskim. Do dyspo-
zycji gości jest 45 miejsc noclego-
wych w pokojach 1, 2, 3, 4 oso-
bowych wraz z apartamentem. 
Wszystkie pokoje wyposażone 
są w łazienki z pełnym węzłem 
sanitarnym. Ponadto na terenie 
ośrodka znajduje się ogólnodo-
stępna kuchnia, w której można 
samodzielnie przyrządzać posiłki 
oraz sala, w której można urzą-
dzić mini konferencję, czy też 
wspólny wieczorek. 

Atrakcyjne usytuowanie ośrod-
ka w odległości  około 500  me-
trów od morza, na terenach o 
szczególnych walorach zdrowot-
nych, jest bardzo mocnym ar-

gumentem przy jego wyborze. 
”Świetlik” jest doskonałą bazą do 
zwiedzania okolicznych miejsco-
wości takich jak: Kamień Pomor-
ski, Kołobrzeg, Świnoujście, czy 
Szczecin oraz miejsc o walorach 
przyrodniczych odwiedzanych w 
trakcie wycieczek autokarowych, 
rowerowych, pieszych, czy rej-
sów statkami wycieczkowymi po 
Bałtyku i Zalewie Kamieńskim. 

Ponadto miłośnicy sportów wod-
nych mogą realizować swoje pa-
sje typu windsurfing, kitesurfing, 
kajakarstwo na pobliskiej Zatoce 
Wrzosowskiej. 

Powyższe zalety ośrodka w po-
łączeniu z bardzo atrakcyjnymi 
warunkami finansowymi spra-
wiają, iż jest to ciekawa propo-
zycja na organizację wypoczynku 
właśnie u nas.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Konsultant(ka)  pod numerem telefonu: 
603 032 858 (w dni robocze, w godz. 7:30-15:30).

Gorąco zapraszamy do energetycznego „Świetlika”! Wspaniałe 
położenie oraz przyjazna atmosfera zapewnią Państwu mile 
spędzony czas.

Przepiękne plaże oraz nadmorski klimat polskiego Bałtyckiego Morza wraz z licznymi szlakami 
turystycznymi i rowerowymi sprawią, że z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.
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OGROmNA POmOC GmINY KOZIENICE DlA SZPITAlA
W WAlCE Z PANDEmIĄ KORONAWIRuSA
W dniu dzisiejszym Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski podjął decyzję o zakupie 

z tzw. rezerwy kryzysowej, sprzętu dla ratowania zdrowia i życia, który zostanie 
przekazany kozienickiemu szpitalowi. To kolejne działania wynikające z posiedzenia 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym brał udział dyrektor szpitala referując  
potrzeby placówki medycznej.

Z gminnych środków zaku-
pione zostaną: respirator, kar-
diomonitor z pulsoksymetrią, 
komora laminarna, przenośny 
aparat rentgena o łącznej war-
tości prawie 170.000 złotych.

- Moja dzisiejsza decyzja to 
niezwłoczna reakcja na złożony 
w dniu wczorajszym wniosek Sa-
modzielnego Publicznego Zespo-
łu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach o pomoc w zakre-
sie zakupu sprzętu niezbędnego 
do ratowania zdrowia i życia 
– informuje Burmistrz Piotr Ko-
złowski. Wojewoda Mazowiecki 
wprowadził w kozienickim szpi-
talu powiatowym „stan podwyż-
szonej” gotowości” w związku 
z zagrożeniem pojawienia się 
koronawirusa, dlatego też pod-

jąłem takie działania. W dobie 
pandemii koronawirusa zobo-
wiązani jesteśmy do maksymal-
nej mobilizacji i solidarnej pracy 
na rzecz wzmocnienia bezpie-
czeństwa  pacjentów, personelu, 
mieszkańców Gminy i Powiatu 
Kozienickiego.

- To dla nas duża i ważna po-
moc, za co dziękujemy władzom 
Gminy Kozienice. Warto przy tej 
okazji wspomnieć, iż pomoc ko-
zienickiego samorządu jest pra-
wie  takiej samej wysokości, jaką 
uzyskaliśmy od strony rządowej 
(około 180.000 zł) – skomentował 
Roman Wysocki, dyrektor Szpi-
tala Powiatowego w Kozienicach 
- Jednocześnie warto podkreśli, 
iż pomimo kryzysowej sytuacji 
kozienicki szpital świadczy usłu-

gi zdrowotne w pełnym zakresie,  
tak jak dotychczas.

 Pomoc dla szpitala to nie 
wszystko. Gmina Kozienice pro-
wadzi szeroko zakrojone działania 
związane z zaistniałą sytuacją. 
Miedzy innymi zainicjonowano 
wolontariacką akcję pomocy oso-
bom starszym, niepełnospraw-
nym i samotnym. Od poniedział-
ku do kozienickiego  MGOPS-u 
mogą zgłaszać się chętni, którzy 
czują się na siłach by pomóc po-
trzebującym w zakupach czy czyn-
nościach, które wymagają wyjścia 
na zewnątrz. Dodatkowo w Kozie-
nicach będzie stacjonował pluton 
żołnierzy Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, a gmina pokryje koszty 
jego zakwaterowania i zapewni 
gorące posiłki.

- Musimy działać dynamicznie 
w walce z pandemią. Jestem w 
stałym kontakcie ze służbami po-
wiatowymi i wojewódzkimi. Wy-
dałem zgodę, aby w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3 skosza-
rować pluton Wojsk Obrony Tery-

torialnej. Jego zadaniem będzie 
współpraca z gminnymi służbami, 
a także z OSP, MGOPS i wolonta-
riuszami, w celu zabezpieczenia 
naszych mieszkańców w niezbęd-
ną, doraźną, pomoc – podsumo-
wał burmistrz Kozłowski.

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, a co 
za tym idzie z koniecznością ograniczenia kontaktów między 
ludźmi informuję, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania  
Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

Jednocześnie informujemy, że wpłat należy dokonywać  
na konta urzędu:
Podatki, opłaty: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382
Opłata za odpady komunalne: 36 1240 5703 1111 0010 9312 

5395
Poza tym:

1. Urząd Miejski w Kozienice wprowadza nowe procedury związane  
z obsługą mieszkańców. Celem jest ograniczenie do minimum 
konieczności poruszania się interesantów po budynku Urzędu.

2. Korespondencja wpływająca do Urzędu przyjmowana będzie 
tylko w PUNKCIE INFORMACYJNYM. 

3. Do odbioru lub przyjęcia pism w uzasadnionych przypadkach 
będą proszeni pracownicy komórek organizacyjnych, w tym celu 
będą proszeni o zejście do Punktu informacyjnego o  udzielenie 
wszelkich informacji.

4. W razie konieczności załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim pro-
simy o uprzedni kontakt telefoniczny. Wykaz numerów poniżej.

Gmina Kozienice w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „POPRAWA STANDARDU I 
JAKOŚCI SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOZIENICE” złożyła w 2019 roku wniosek o 

dofinansowanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Kozienice w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Inwestycje w gminie Kozienice

Na realizację zadania Gmina Ko-
zienice otrzymała dofinansowanie 
w wysokości: 1 120 000,00 zł.

W dniu 19.12.2019 r. podpisa-
no umowy z wykonawcą robót na 
wykonanie robót budowlanych.

Łączna wartość zadania wyno-
si: 2 970 000,00 zł /z kosztami in-
spektora nadzoru/

Realizacja dotyczy trzech inwe-
stycji drogowych w zakresie:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 
170538W w m. Chinów od torów 
w kierunku miejscowości o dłu-
gości 970 m.
W ramach zadania zostanie wyko-
nany na części odcinka ciąg pieszy 
o nawierzchni z kostki bezfazowej 
oraz nowa nawierzchnia z betonu 
asfaltowego o szerokości 5,0 m.
2. Przebudowa ul. Wójcików na 
odcinku od ul. Kochanowskiego do 
ul. Radomskiej o długości 426 m.

W ramach zadania zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia jezdni 
z betonu asfaltowego o szeroko-
ści 6,0 m, ciąg rowerowy z betonu 
asfaltowego po stronie lasu oraz 
sieć kanalizacji deszczowej w celu 
odwodnienia jezdni.
3. Budowa ul. Serdecznej 

na odcinku od ul. Prostej do 
DK 79 w m. Aleksandrówka  
o długości 844,0 m.

W ramach zadania zostanie wy-
kona droga o nawierzchni z beto-
nu asfaltowego o szerokość 5,0 m. 
Na części odcinka wykonany zo-
stanie ciąg pieszy. Ponadto w ra-
mach zadania zostanie uzupełnio-
ne brakujące oświetlenie uliczne.

Na przełomie lutego/marca 
2020 r. rozpoczęto prace budo-
wane na dwóch zadaniach do-
tyczących przebudowy ul. Wój-
cików oraz przebudowy drogi  
w m. Chinów.

Umowny termin zakończe-
nia zadań określono na dzień:   
31.08.2020 roku.

Wykonawcą robót dla wszyst-
kich zadań jest firma wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego, tj. 

Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjno – Drogowych w Grójcu 
Spółka z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-
604 Jasiniec

Nadzór Inwestorski pełni: Pan 
Bogdan Nowicki.

W dniu 12.03.2020 roku  

w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego 
Burmistrz Gminy Kozienice, wy-
łonił Wykonawcę robót na wyko-
nanie rozbudowy ulicy Marii Cu-
rie Skłodowskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Konarskiego 
do skrzyżowania z ul. Warszaw-
ską na długości 266 m.

W ramach zadnia zostaną 
wykonane do dodatkowe za-
toki postojowe usytuowane 
prostopadle do jezdni w ilo-
ści łącznej 68 szt. – w tym 65 
szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 
m oraz 3 miejsca dla pojaz-
dów dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo o wymiarach  
3,6 m. x 5,0 m. 

Dodatkowo w celu uspo-
kojenia ruchu uwzględniono 
wykonanie skrzyżowania ul. 
Marii Curie  Skłodowskiej z 
ul. Kopernika zaprojektowa-
no jako wyniesione. Dodat-
kowo w ciągu ulicy zaprojek-
towano wyniesione przejścia 
dla pieszych oraz poduszki  
na jezdni.

Na całym odcinku wzdłuż za-
projektowanych zatok postojo-
wych przewidziano wykonanie 
drogi pieszo – rowerowej o 
szerokości 2,5 m. Nawierzch-
nia drogi pieszo – rowerowej z 
kostki betonowej bezfazowej. 
Projektowaną drogę pieszo – 
rowerową powiązano z istnie-
jącymi ciągami pieszymi i rowe-
rowymi.

Dodatkowo na całym odcinku 
przebudowie ulegnie istnieją-
ce oświetlenie, które zostanie  
wymienione na nowe Ledowe. 

Łączny planowany koszt roz-
budowy wynosi:587 000,02 zł. 

/z inspektorem nadzoru/
Umowny termin zakończenia 

zadania określono do dnia: 
 31.08.2020r.

Wykonawcą robót jest firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo 

– Handlowe BRUK – BUD Grze-
gorz Rychlicki Jana Matejki 6, 
26-640 Skaryszew.

Funkcję inspektora nadzoru 
pełni Pan Rafał Szewczyk.
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Wtorek, 18 marca, Kozienice. 
Jak na tak piękny dzień, na ulicach 
zdecydowanie pustawo, przy czym 
rzuca się w oczy przede wszystkim 
brak młodzieży. Pusto również na 
parkingach przed hipermarketami, 
pęd do robienia zapasów chyba 
przystopował - może po prostu za-
brakło już miejsca  w lodówkach? 
Pierwszą osobą, która ma ochotę 
podzielić się swoimi refleksjami, 
jest 56-letnia mieszkanka Kozienic, 
którą spotykam przed piekarnią.

Jestem zbudowana

- Ja jestem w sumie zbudowana 
tym, jak zachowują się ludzie. W 
sklepach sami się jakoś dyscyplinu-
ją, ustawiają w odpowiednich  od-
stępach. Nie widziałam, żeby ktoś 
się denerwował, ludzie sami chyba 
rozumieją, że tak trzeba. Podoba 
mi się też, proszę to napisać, że od 
zamknięcia szkoły mój wnuczek 
ma teraz cały czas zajęcia, uczy się 
przez internet angielskiego, ma za-
dawane prace domowe.

Z obserwacją, że nikt się nie de-
nerwuje, nie do końca zgadza się 
40-letnia sprzedawczyni z piekarni 
(mieszkanka Pionek, codziennie 
dojeżdża do pracy), która przysłu-
chuje się naszej rozmowie.

Nasz pionkowski Chińczyk

- U nas w aptece była taka sytu-
acja, że wpuszczali po dwie osoby. 
Weszła matka z córką. Córka kupiła 
swoje, obejrzała się  i czekała chyba 
na matkę, żeby razem wyjść, a wte-
dy do środka wpadła jakaś kobieta, 
zaczęła ją szarpać, żeby już wy-
chodziła. A jak przyszedł do apteki 
Chińczyk, co od lat tu mieszka, za-
raz nad tą apteką zresztą, to ludzie 
pouciekali. Ja byłam w szoku, bo to 
przecież nasz, pionkowski Chińczyk.

Korzystając z okazji, pytam o to, 
jak wyglądają dziś Pionki w po-
równaniu z Kozienicami.

- U nas w aptece była taka sytu-
acja, że wpuszczali po dwie osoby. 
Weszła matka z córką. Córka kupiła 
swoje, obejrzała się  i czekała chyba 
na matkę, żeby razem wyjść, a wte-
dy do środka wpadła jakaś kobieta, 
zaczęła ją szarpać, żeby już wy-
chodziła. A jak przyszedł do apteki 
Chińczyk, co od lat tu mieszka, za-
raz nad tą apteką zresztą, to ludzie 
pouciekali. Ja byłam w szoku, bo to 
przecież nasz, pionkowski Chińczyk.

Korzystając z okazji, pytam o to, 
jak wyglądają dziś Pionki w porów-
naniu z Kozienicami.

- No, chyba tak samo, też raczej 
pusto. Ale w busie… Wiadomo, 
mało miejsca, ludzie różnie się 
zachowują. Niektórzy jeżdżą w rę-
kawiczkach, inni w maseczkach. 
Ostatnio jedna dziewczyna wsiadła, 
głośno komentowała, śmiała się z 
tych w maseczkach. Kompletnie 
bez sensu moim zdaniem, bo jak 
ktoś się dzięki temu czuje lepiej, 
bezpieczniej, to komu to przeszka-
dza? A najlepsze, że dzisiaj to ona 
sama jechała w maseczce.

A jak wygląda w obecnej sytuacji 
komfort pracy w takim punkcie?

- Nie martwię się jakoś specjal-
nie, mamy dodatkową szybę, środ-
ki dezynfekcyjne, ludzie zachowują 
odstępy. Boję się tylko, żeby tych 
busów nie wstrzymali, bo jak do 
pracy dojadę? I tak coraz mniej się 
opłaca, bo mniej godzin, czasem 
wcześniej zamykamy… Ludzie przy-
chodzą rzadziej, chociaż chleba czy 
bułek na raz kupują więcej. No i 
czasem krzywo patrzą na płatność 
tylko gotówką. Woleliby kartą, 
bo bardziej higienicznie - ale nie  
mamy terminala.

Wstyd?

Kończymy rozmowę, by ekspe-
dientka mogła obsłużyć kolejną 
klientkę, 60-letnią kobietę, która 
na pytanie o to, czemu tak długo jej 
nie było, odpowiada…

- Bo jestem chora… Na swo-
je choroby, te same, co zawsze! 
(śmiech). Taki wiek. Mało wycho-
dzę, moja sąsiadka jeszcze mniej, 
bo ma alergię. Cieknie jej z nosa, 
widać po niej, że chora. To na pew-
no nie ten wirus - ale wstydzi się, co 
ludzie pomyślą.

Zawstydzić się mógł również, 
choć tym razem dla odmiany 
słusznie, syn innej mojej rozmów-
czyni, 45-letniej kozieniczanki, któ-
ra jednak podchodzi do tematu  
z humorem:

- Staliśmy już przy kasie i wtedy 
facet za nami kichnął. Oglądam 
się… koszyk stoi na podłodze, syna 
nie ma. Proszę pana, chłop 22 lata 
uciekł, schował się za półkami, 
matkę własną zostawił - bo facet 
raz kichnął. Jak na niego spojrza-
łam, to myślałam, że się posikam  
ze śmiechu.

Trzeba przecież żyć jakoś

Starszy pan, który będąc na spa-
cerze z małym pieskiem przysiadł 
na ławce w pobliżu CK-A, nie daje 
się namówić na rozmowę z Tygo-
dnikiem OKO, odmawia z uśmie-
chem - i w sumie wcale mu się nie 
dziwię. Podejrzewam, że nie po 
to wyszedł na dwór i znalazł sobie 
fajne miejsce na słoneczku, by za-
stanawiać się nad tym, o czym bez 
przerwy trąbią we wszystkich me-
diach.  Rzuca tylko sentencjonalnie, 
że trzeba przecież żyć jakoś, a ja 
przytakuję. Żegnam się i ruszam na 
poszukiwanie przedstawicieli zgoła 
odmiennej grupy wiekowej, ponie-
waż jak dotąd nie udało mi się na-
mierzyć nikogo z młodzieży.

Wydaje mi się, że dobrym po-
mysłem będzie odwiedzenie mniej 
widocznej z ulicy części skweru na 
rogu Warszawskiej i Sportowej, bo 
wyobrażam sobie, że spotkam  tam 
grupkę chłopaków spożywających 
dyskretnie wyroby alkoholowe.

Co z naszymi maturami?

Okazuje się, że trafiam na grupkę 
chłopaków spożywających dyskret-
nie wyroby być może alkoholowe - 
a przynajmniej czynią to niektórzy z 
nich, ci pełnoletni, poniewaz grup-
ka jest pod tym względem miesza-
na. 22-letni chłopak opowiada, że 

u niego w pracy (jeden z większych 
zakładów pod Kozienicami) wszyst-
ko działa właściwie normalnie, nie-
wiele się zmieniło.

- Ale w sumie jak to jest, że zaka-
zali zgromadzeń powyżej 50 osób, a 
u nas pracuje na hali 200?

- Bo to nie zgromadzenie publicz-
ne jednak - odpowiadam, robiąc 
mądrą (mam nadzieję) minę.

Chłopaki mówią, że sami się nie 
boją, ich rodziny natomiast trochę 
panikują. Wiedzą, jak się zachowy-
wać, wiedzą, że wirus nie jest tak 
niebezpieczny dla nich, jak dla osób 
starszych. Martwią się jednak o ro-
dziców i dziadków.

- I co z naszymi maturami? - pyta 
jeden z nich, na co potrafię odpo-
wiedzieć tylko tyle, że uważam, że 
trzymanie się ustalonego terminu 
nie byłoby wobec nich fair. Pytam 
najmłodszego, czy jego szkoła orga-
nizuje jakąś formę e-learningu. Za-
przecza. Żegnam się z chłopakami i 
idę dalej.

Towar przerzedzony

Ostatnim moim rozmówcą tego 
dnia będzie przedsiębiorca, prowa-
dzący budkę  m.in. środkami czysto-
ści. Dzień wcześniej była zamknięta, 
teraz znów działa, sprzedawca nie 
może sobie pozwolić na dłuższą 
przerwę. Potwierdza, gdy pytam, 
czy klientów jest mniej, uśmiecha 
się natomiast na moją sugestię, że 
akurat z jego asortymentem nie po-
winno być problemów ze zbytem:

- Pewnie, towar zejdzie… jeśli uda 
mi się go kupić, bo w hurtowni też 
albo brakuje, albo we wtorek dają 
mi taką cenę, za jaką ja sam sprze-
dawałem w poniedziałek.

Faktycznie, ciężko w tej sytua-
cji utrzymać się na rynku, będąc 
jednocześnie fair wobec klientów. 
W budce towar niby jest, ale dość 
przerzedzony,  W czasie naszej roz-
mowy kilka osób podchodzi, by za-
pytać o papier toaletowy - odcho-
dzą niepocieszone.

Obserwacje sprzedawcy zgadzają 
się z tym, co usłyszałem od pani z 
piekarni - ludzie są zdyscyplinowani, 
sami trzymają odpowiedni dystans. 
Z drugiej strony - i tu narzekają na 
brak możliwości płacenia kartą, co 
jest powszechnie (i zgodnie z praw-
dą) przedstawiane jako wariant epi-
demiologicznie rozsądniejszy.

W ramach swoistego bonusu 
dowiaduję się o nieciekawej histo-
rii trzech kozieniczan, którzy będąc 
w podróży, w którą wyruszyli w 
ostatnim dniu lutego, około 14-15 
marca zdali sobie ostatecznie spra-
wę, że z powodu wprowadzonych 
ograniczeń w lotach utknęli na Fili-
pinach. Konsul rozkłada bezradnie 
ręce, podróżnicy, których zapas 
gotówki poważnie nadszarpnęły 
wydatki na kolejne loty, które się 
nie odbyły,  żyją tylko dzięki środ-
kom przesyłanym przez rodziny i 
znajomych. Co dalej -  nie wiado-
mo. Jesteśmy z nimi w kontakcie, 
który jednak, z uwagi na kiepski 
w miejscu ich pobytu dostęp do 
internetu, jest mocno utrudniony.

Trzeba wyjść na 
świeże powietrze

W środę miasto wygląda już nie-
co inaczej. Trudno uchwycić to pre-
cyzyjnie, ale jest jakby… mniej pu-
sto. A może to już przyzwyczajenie? 
Przed południem idę nad kozieni-
ckie jezioro, by sprawdzić, czy ktoś 
w ogóle spędza tam jeszcze czas. Ku 
mojemu zaskoczeniu, okazuje się, 
że na urządzeniach rekreacyjnych 
ćwiczy kilka osób. Wysportowany 
pan po 60-ce, przedstawiający się 
jako “świeży emeryt”, nie widzi w 
tym nic dziwnego.

- Trzeba się odprężyć, wyjść na po-
wietrze. Tu nie ma tłoku, jest spokój.

Faktycznie, rozmieszczenie urzą-
dzeń wręcz wymusza przebywanie 
w stosownej odległości od siebie. 
Mój rozmówca nie boi się wirusa, 
choć oczywiście rozumie powagę 
sytuacji, wie, jak się zachowywać, 
popiera również rozwiązania wpro-
wadzone na czas zagrożenia epide-
miologicznego.

Podobne podejście mają dwie 
17-latki, które pytam o to, jak spę-
dzają “koronaferie” - to określenie 
pada  z mojej strony, nie ich, przez 
co od razu jest mi trochę głupio. 
Dziewczyny mówią o spacerach, ale 
rozsądnych:

- Przemysłowa, Wiślana, czy tak 
jak tutaj… tam, gdzie nie gromadzą 
się ludzie.

Tak jak świeży emeryt, dziewczyny 
nie boją się, ale mają świadomość 
powagi sytuacji. Są na bieżąco, wie-
dzą, jakie środki ostrożności należy 
zachowywać, jedna z nich wyjmuje 
z kieszeni żel przeciwbakteryjny.

- O, udało Ci się kupić?
- Nie, sama zrobiłam.
- ???
- No tak.  ¼ spirytusu, ¾ żelu alo-

esowego.
Jestem pod wrażeniem, choć nie 

jest mi znana skuteczność tego spe-
cyfiku, a jeśli prawidłowe proporcje 
są np. odwrotne, całą odpowiedzial-
ność biorę na siebie, bo na pewno to 
ja przekręciłem. Gdy pytam o e-lear-
ning, uczennica ZS nr 1 kręci głową, z 
kolei jej koleżanka z liceum potakuje:

- Tak, musiałam sobie załatwić 
laptopa, będziemy mieli regu-
larne lekcje, będzie sprawdzana  
obecność.

Dziękuję dziewczynom i odcho-
dzę, zostawiając za sobą obrazek 
zupełnie… normalny. Ot, w ład-
ny, ciepły dzień ludzie zajmują się 
rzeczami, których można się spo-
dziewać w ładny, ciepły dzień. Mój 
niecny plan, do którego teraz się 
Państwu przyznaję, zakładał sfo-
tografowanie na mieście, w cha-
rakterze ilustracji do tego artykułu,  
jakiejś malowniczej kolejki do ap-
teki czy banku, jakiegoś rażącego 
pustką parkingu… Nie udało się. 
Pamiętam, że ogonki takie stały 
jeszcze w poniedziałek, ale teraz 
wszystko wygląda w sumie zwy-
czajnie. A to chyba dobrze? No, 
może tylko całkowicie pusty plac 
zabaw wygląda nieco dziwnie.

Na koniec spotykam kolegę, 
który jest akurat na chorobowym 
(bez związku z koronawirusem) i 
opowiada mi o delikatnym chao-
sie w jednej z przychodni, gdy w 
poniedziałek został objechany od 
góry do dołu za to, że przyszedł 
nie umówiwszy się telefonicznie i 
w dodatku bez ankiety, choć w re-
jestracji został przyjęty bez słowa 
komentarza i żadnej ankiety nie 
dostał. Tylko że znów: lekki brak 
koordynacji w naszym systemie 
opieki zdrowotnej to raczej nic 
nadzwyczajnego.

Jaki z tego wszystkiego wynika 
morał? Cóż, biorąc pod uwagę sy-
tuację ogólną, jest zadziwiająco 
normalnie. Napięcie opada, jeste-
śmy wciąż tacy sami, szybko się 
przyzwyczajamy.

A potem przychodzi mi na myśl, 
że nikomu nie zadałem ważnego 
pytania: co Pan/Pani zrobi, kiedy 
okaże się, że wirus naprawdę dotarł 
już do naszego miasta?

AlKo

Gdy tylko zdecydowaliśmy, że w tygodniu następującym po 
ogłoszeniu w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego 

OKO w formie drukowanej jednak wyjdzie, oczywiste wyda-
ło nam się, że oprócz porcji rzeczowych informacji, powinno 
znaleźć się w nim także miejsce dla opinii mieszkańców regio-
nu. Oto nasz krótki reportaż ze spaceru miejskiego naszego 
reportera, czyli formy aktywności, której w obecnej sytuacji 
nie możemy niestety z czystym sumieniem polecić...

Kozienice. Będzie zwyczajnie?
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PKP planuje budowę wieży radiotelekomunikacyjnej w Garbatce-letnisku
Planowana budowa wieży strunobetonowej z antenami 

o wysokości do 51 m na terenach PKP przy ulicy H. 
Lewandowicz, na wysokości budynków warsztatów Szkoły 
Drzewnej.  

GARBATKA-LETNISKO

Inwestor tj. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w Warszawie za-
mierza w centrum miejscowości 
Garbatka-Letnisko, na swoich 
terenach przy ulicy Lewando-
wicz wybudować obiekt radio-
komunikacyjny („OR”) 10234_
L026_Garbatka systemu GSM-R 
(linia kolejowa nr 26, km 81,838,  
dz. ew. nr 490/16).

W skład obiektu wejdzie wie-
ża strunobetonowa z antenami 
o wysokości do 51 m, kontener 
technologiczny, przyłącze ener-
getyczne, utwardzenie terenu.

Obecnie trwa procedura for-
malno-prawna dotycząca przy-
gotowania planowanego przed-
sięwzięcia, inwestor zwrócił się 
do Wojewody Mazowieckiego 
o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji ww. inwestycji celu 
publicznego na terenie kolejo-
wym zamkniętym.

Wojewoda Mazowie-
cki Obwieszczeniem z dnia 
03.02.2020r. znak: WI-
I.746.1.129.2019.TM dostar-
czonym do tutejszego Urzędu 
Gminy w dniu 21.02.2020r. 
powiadomił o wszczęciu postę-
powania administracyjnego w 
sprawie wydania ww. ustaleniu 
lokalizacji  dla przedmiotowej 
inwestycji.

Ponadto pismem z dnia 
03.02.2020 r. Wojewoda Ma-

zowiecki wystąpił o wymagane 
ustawą z dnia 27 marca 2003r.  o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uzgodnienie pro-
jektu decyzji o ustaleniu lokali-
zacji przedmiotowej inwestycji 
celu publicznego z Wójtem Gmi-
ny Garbatka-Letnisko jako za-
rządcą gminy drogi gminnej – ul. 
Hanki Lewandowicz. W postano-
wieniu z dnia 21.02.2020r. Wójt 
Gminy odmówił uzgodnienia 
projektu decyzji dla przedmioto-
wej inwestycji, na postanowie-
nie to pełnomocnik Inwestora 
złożył zażalenie do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego  
w Radomiu.

Wójt Gminy – Pani Teresa 
Fryszkiewicz wystąpiła z wnio-
skiem o przyznanie Gminie Gar-
batka-Letnisko praw strony w 
prowadzonym przez Wojewodę 
Mazowieckiego postępowaniu 
administracyjnym znak: WI-
I.746.1.129.2019.TM. Na dzień 
dzisiejszy wniosek nie został 
rozpatrzony.  Jednocześnie Pani 
Wójt wystąpiła (w trybie ustawy 
o dostępie do informacji pub-
licznej) o udzielenie informacji 
o planowanym przez PKP PLK  
w Warszawie przedsięwzięciu.  

Wiemy, że inwestycja budo-
wy wieży przez PKP spotkała 
się z dużym poruszeniem wśród 
mieszkańców oraz sympaty-

ków Garbatki-Letniska. Zakres 
inwestycji kłóci się z letnisko-
wym charakterem miejscowości  
i negatywnie wpłynie zarów-
no na zdrowie mieszkańców, 
jak i wizerunek miejscowości. 
Usytuowanie wieży w centrum 
Garbatki-Letniska, wśród tere-
nów zurbanizowanych i cen-
nych przyrodniczo tj. Rezerwatu 
Przyrody Krępiec, Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego, obszaru 
Natura 2000 stanowi ogrom-
ny dysonans przestrzenny  

i jest w sprzeczności z ponad-
lokalną funkcją gminy, jaka 
jest turystyka i wypoczynek. 
Teren inwestycji znajduje się 
również w bezpośrednim są-
siedztwie terenów kluczowych 
dla rozwoju gminy (obiekty re-
kreacyjne tj.: kompleks boisk 
sportowych Orlik, Gminnego 
Ośrodka Wypoczynkowego Po-
lanka, Szkoły Podstawowej, 
Zespołu Szkół Drzewnych oraz  
Przedszkola Samorządowego).

Gminna Garbatka-Letnisko 

podjęła wszelkie możliwe kroki 
w zakresie postępowania ad-
ministracyjnego mające na celu 
zmianę lokalizacji tego obiektu 
przez inwestora. Jednak liczymy 
również na wsparcie mieszkań-
ców i zgłoszenie Wojewodzie 
Mazowieckiemu protestów i za-
strzeżeń dotyczących inwestycji.

Ewa Maślanek

OGŁOSZENIA DROBNE
SMS o treści TC.OKO. + treść ogłoszenia na nr 72068 . Tylko 2,46 zł brutto. Szczegóły na: www.tygodnikoko.pl

MOTORYZACJA

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam ciągnik Vladimirec T25  
w bardzo dobrym stanie  
Tel. 530-901-113
• Sprzedam samochód Seat Leon 1.4 
Benzyna 2000r bardzo dobry stan 
Tel. 530-901-113
• Sprzedam samochód Opel Insignia 
2011 r ( anglik) cena 14 tys do uzgod-
nienia Tel. 692 327 200
• Sprzedam Tura, do Ursusa  
c. 366 na dwa siłowniki cena 1000 zł  
Tel.  504 976 533

TOWARZYSKIE
• Samotny 69-letni emeryt pozna 
odpowiednią panią z rejonu Kozie-
nic. Tel. 503 970 467

• Sprzedam sieczkarnię ręcz-
ną, zabytkową szafę, młocarnię, 
kosiarkę ręczną do trawy STIG, 
ogrzewacz elektryczny do wody,   
Tel. 603-682-978
• Sprzedam pługi 3-ki Grudziąckie, 
sprężynówkę, brony, rozrzutnik do 
nawozu, Tel. 530-901-113
• Sprzedam używane meble pokojo-
we Tel. 608 790 207

RÓŻNE

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
3 pokoje 57,13m2 na 2 małe pokoje z 
dopłatą w Pionkach Tel 728 879 585
• Sprzedam dom jednorodzinny 
110m², działka 712m2 lub zamienię na 
mieszkanie w bloku 2 pokoje, parter 
lub I p.z dopłatą. Tel 503-616-002

• Sprzedam działkę 516m2 w Kozie-
nicach, ul. Przytulna Tel. 608 790 207
• Sprzedam 3 działki (tylko całość), 
w tym 2 rolne i 1 budowlano-prze-
mysłową. Gm. Kozienice, Chinów. 
Łączna pow. 1,81 ha, niedaleko trak-
tu głównego. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 609 034 316
• Sprzedam działkę budowlaną 
1800m² w miejscowości Chinów 
(naprzeciwko stacji BP pod lasem). 
Bardzo piękna i spokojna okolica.  
Tel. 512-476-205
• Wynajmę dom najchętniej firmie, 
komfortowo urządzony, 4 łazienki, 5 
pokoi sypialnych + parter rekreacyj-
no-wypoczynkowy. Tel 505-322-229
• Domek jednorodzinny 80m2 na 
działce 1680m² w miejscowości Łu-
czynów lub zamienię za kawalarkę  
z dopłatą. Tel. 530-901-113
• Do wynajęcia: lokal do prowadze-
nia działalności gospodarczej, 36m². 
Kozienice, ul. Sosnowa, obok CK-A.  
Tel. 888-151-764

• Sprzedam ziemię rolną 1ha Wólka 
Policka, gm. Policzna, 
Tel. 515 619 043
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Pionki. Całuję Twoją dłoń, madame...
Dzięki inicjatywie Ireny Nalewajko Kobiety Przedsiębiorczej (wywiad w poprzednim numerze 

OKA!), obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet mają w Pionkach oprawę szczególną.  
Już po raz piąty na sali widowiskowej Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się impreza,  
jakiej wiele większych miast może pozazdrościć!

Organizatorką była Ire-
na Nalewajko, przewodząca 
Stowarzyszeniu Seniorów 
Kontrast. Na scenie wystąpi-
li członkowie stowarzyszenia 
oraz współpracująca z Operą 
Bałtycką w Gdańsku solistka 
Joanna Nawrot (sopran) i te-
nor Przemysław Radziszewski. 
Marcinowi Alotowi, dyrekto-
rowi CAL w Pionkach, przy-
padła rola wodzireja.

Gośćmi specjalnymi  byli 
Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik 
oraz poseł i kandydat na pre-
zydenta Władysław Kosiniak-
-Kamysz.

 Zaproszeni soliści dali pory-
wający, pełen gorących emo-
cji koncert, który ewidentnie 
przypadł do gustu nie tylko 

paniom - bo któż oparłby się, 
zwłaszcza w takim dniu, cza-
rowi znakomitych wykonań 
przebojów Anny German czy 
Zbigniewa Wodeckiego?
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Rodzina pani Małgorzaty, po śmierci męża od kilku lat samotnie wychowującej dwie córki, 
(13-letnią Paulinę i 16-letnią Wiktorię), doświadczyła w niedzielę, 8 marca, wielkiej tragedii. 

Pożar, którego przyczyny nie są jeszcze znane, wybuchł w ich domu w Chinowie w nocy, 
zabierając nie tylko wszystko, co rodzina posiadała, ale również życie ojca pani Małgorzaty  
i dziadka dziewczynek.

Apel o pomoc dla rodziny z Chinowa poszkodowanej w pożarze

Według strażaków dom nie na-
daje się do zamieszkania. Byliśmy 
na miejscu i orzeczenie takie ani 
trochę nas nie dziwi. O ile ogląd 
z daleka może sprawiać wraże-
nie, jakby uszkodzona została 
tylko jedna część budynku, o tyle 
z bliska wyraźnie widać ogrom 
zniszczeń. Gdy zapytaliśmy panią 
Małgorzatę o najbardziej palące 
potrzeby jej rodziny, usłyszeliśmy 
w odpowiedzi:

- Powiem szczerze, że ludzie już 
mi tu bardzo pomogli, jeśli chodzi 
o takie rzeczy jak ubrania, czy wy-
prawki dla dziewczyn do szkoły. 
Tak naprawdę szukam w tej chwili 
przede wszystkim mieszkania... 
tylko żeby nie było zbyt drogie. 
Ludzie podsyłają mi linki, ale w 
mojej obecnej sytuacji te czynsze 
są dla mnie zbyt wysokie.

Dodamy, że z uwagi na szkołę 
dziewczynek, najlepsze byłoby 
mieszkanie na osiedlu Energetyki. 
Pani Małgorzata poszukuje rów-
nież teraz w Kozienicach pracy. 
Jako osoba silnie zmotywowana, 
pracy nie boi się żadnej, acz ze 
względu na właściwą jej energię 
i ruchliwość zdecydowanie lepiej 
sprawdzi się w zadaniach nie wy-
magających przysłowiowego “sie-
dzenia na tyłku”.

Optymizm mimo tragedii i ol-
brzymia motywacja są cechami, 
które wysuwają się na pierwszy 
plan od pierwszych minut rozmo-
wy z Panią Małgorzatą - rozmo-
wy, której, przyznajemy, trochę 
się obawialiśmy, bo otrzymawszy 
numer od organizatorki zbiórki na 
rzecz rodziny (o czym  na końcu) 
wahaliśmy się, spodziewając się 
osoby przybitej tragedią i niezdol-
nej do konstruktywnego działa-
nia, której niepokojenie byłoby 
z naszej strony nie fair. Pani Mał-

gorzata okazała się zupełnie inna: 
mimo tego, co ją dotknęło - i w co 
momentami wciąż  nie do końca 
jest w stanie uwierzyć, mówiąc, 
że chwilami odczuwa to tak, jakby 
był to tylko jakiś “głupi sen” - po-
zostaje skupiona na konstruktyw-
nych działaniach, jak najszybszym 
odbudowaniu tego, co chciała dać 
swojej rodzinie.

- Raptem tydzień przed tym 
pożarem odnowiliśmy pokój cór-
ki. Teraz jest załamana, mówi mi 
“Mamo, po co to się starać”?

Trudno jest odpowiedzieć na 
takie pytanie, choć prawdziwa 
odpowiedź brzmiałaby z pewnoś-
cią “Dla Was”, bo dla Pani Małgo-
rzaty córki są wszystkim. Zamiast 
o swoim bólu i niepewności, opo-
wiada nam o tym, jak są zdolne i 
ambitne, co potrafią, jakie mają 
zainteresowania…

- To one są moim motorem, 
napędza mnie myśl o nich, żeby 
znów miały to wszystko, na co 
zasługują, żeby nie myślały, że to 
przepadło i nie warto się starać. 
Pokazuję im w internecie, co ro-
bią dla nas dobrzy ludzie. Ale jest 
trudno. Mówię córce  “O ,widzisz, 
taki pan dzwonił, powiedział, że 
nam pomoże załatwić mieszkanie 
do wynajęcia, to chyba może być 
na razie?” A ona mi na to “Tak 
mamo. Może być...”

Teraz dopiero nam się popra-
wia powoli. A przecież dom jak 
dom - a mój ojciec?  Nic nie mogli-
śmy zrobić, próbowałam po niego 
wejść, ale się nie dało, butla się 
rozszczelniła i walnęło. A ona pa-
trzyła, patrzyła jak tam wchodzę, 
dlatego to dla niej trudniejsze. Ale 
trzeba iść do przodu, teraz naj-
ważniejsze to mieszkanie i praca.

Pani Małgorzata gorąco dzięku-

je wszystkim, którzy po tragedii 
pomogli rodzinie.

- Teraz wiem, jak to jest, wiem 
że trzeba pomagać, ile to znaczy. 
Gdyby nie ludzie, to może jednak 
bym się załamała. Będę o tym pa-
miętała i na pewno nikogo, komu 
będę mogła pomóc, bez pomocy 
nie zostawię. Zawsze taka byłam, 
ale teraz będę jeszcze bardziej 
czujna.

Na platformie pomagam.pl, 
pod adresem pomagam.pl/
nk4yg6hg znajdziecie Państwo 
zbiórkę, która umożliwia finan-
sowe wsparcie rodziny, do czego 
serdecznie zachęcamy.

AlKo

Bliski koniec prac drogowych
Nie udało się niestety drogowcom wyrobić tak, by trafić w termin, który GDDKiA sugerowa-

ła  w lutym w piśmie do Burmistrza Piotra Kozłowskiego jako zakończenie uciążliwych dla 
mieszkańców prac drogowych na ul. Radomskiej i jej skrzyżowaniu z ul. Warszawską/Lubel-
ską, tj. w dzień 15 marca, niemniej koniec jest bliski - jakkolwiek niezręcznie może zabrzmieć 
takie stwierdzenie w obecnych czasach…

Wykonawca robi jednak 
swoje, a widok wylanego 
właśnie asfalt napawa opty-
mizmem. Przyznacie Państwo, 
że wygląda to nieźle, a robot-

nicy, których spotkaliśmy na 
miejscu, mają prawo do odro-
biny dumy?

AlKo




